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NIEUWSBRIEF

Kinderboekenweek

AGENDA:
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar: Worden wat je wil. We
hebben de opening gedaan en dat was een groot succes! Groep 8 was
verkleed, ze beeldden verschillende beroepen uit. De andere kinderen
liepen een puzzeltocht en alle groepen kregen een boek. Heeft u het
gezien in de Krant?
In Parro heeft u kunnen lezen dat er iedere dag een andere leerkracht
voorleest aan de hele school. Dat is een erg gezellige start van de dag.
Vandaag deden een aantal kinderen mee met de voorleeswedstrijd, ook
altijd een succes! We sluiten de week morgen, 15 oktober, af. Deze dag
organiseren we van half twee tot ongeveer twee uur een boekenmarkt.
Wanneer: vrijdag 13.30-14.00. uur.
Voor wie: Alle kinderen en ouders zijn welkom.
Wat: boekenmarkt.
Prijs: Alle boeken kosten 50 cent per stuk.
Meenemen: een portemonnee met muntjes van 50 cent (we wisselen
niet) en boeken om te verkopen.
Alle kinderen mogen deze middag boeken verkopen en kopen. De winst
mogen de kinderen zelf houden of weer uitgeven aan nieuwe
(tweedehands) boeken. Kijk dus thuis samen met uw kind welke boeken hij
of zij vrijdag mee mag nemen om te verkopen. Vrijdagochtend nemen de
kinderen de boeken mee en een portemonnee met muntjes van 50 cent.
Dit is niet verplicht. Iedereen kan sowieso rondkijken en eventueel helpen
bij het schoolkraampje. We hopen op een succesvolle en gezellige
boekenmarkt.

6-15 oktober:
Kinderboekenweek
15 oktober: boekenmarkt,
ouders ook welkom.
16-24 oktober: herfstvakantie
3 november: OV vergadering
8 november zwemcircuit groep
5 t/m 8
11 november: Studiemiddag,
alle kinderen om 12.00 uur vrij.
22 november: MR vergadering

Zwemcircuit
Maandag 8 november gaan de groepen 5 t/m 8 naar het zwemcircuit in Roden. Deze dag moeten de kinderen
zwemkleding/handdoek meenemen en op de fiets naar school komen.
MR verkiezing
Vandaag is de uiterste datum om uw interesse kenbaar te maken voor de MR vacature. De enige aanmelding die
we tot nu te hebben gekregen is van Alex de Lange. Hieronder stelt hij zichzelf even voor. Mochten er vandaag
geen nieuwe aanmeldingen binnen komen, dan betekent dit automatisch dat Alex zitting neemt en dat Floor
wordt herkozen. Komt er vandaag nog een aanmelding binnen dan stellen we de procedure in werking zoals
beschreven in de brief over de MR verkiezing.
Alex de Lange
Ik ben de vader van Floor (groep 2), Thijs (groep 1) en Suus (hopelijk over 4 jaar in groep 1). Ik ben werkzaam als
teamleider in het voortgezet onderwijs in Heerenveen. Hierbij heb ik zowel een stroom met topsport leerlingen als een
stroom met speciaal onderwijs leerlingen onder mijn hoede. Verder ben ik actief als bestuurslid en trainer binnen het
wielrennen.
Mijn motivatie om zitting te willen nemen in de MR zit in het feit dat ik hoop bij te kunnen dragen dat de Flint zich
positief verder kan ontwikkelen als kleine school met bestaansrecht in het dorp, waardoor onze kinderen dicht bij huis
goed onderwijs kunnen krijgen.

Squid game
We horen sommige kinderen op school over de nieuwe Netflix serie Squid game (16+).
Deze gewelddadige serie was de afgelopen week regelmatig in het nieuws. Er worden in de serie spelletjes
gespeeld met een gewelddadige afloop. Kinderen kunnen op allerlei manieren in aanraking komen met deze
serie. Niet alleen via Netflix maar ook via TikTok en Instagram of bij een spel zoals Roblox. De reden dat we dit
noemen in de nieuwsbrief is om ouders op de hoogte te stellen van het bestaan van deze serie/beelden. Ouders
kunnen daar dan op inspelen door het gesprek aan te gaan indien nodig en door te bekijken waar uw kind op
internet mee bezig is. Op school verbieden we het spelen van spelletjes die gebaseerd zijn op de serie.

Hockey
Reclame van de Hockeyvereniging.

Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen
Binnen OPON (openbaar onderwijs Noordenveld) is er een subsidie aangevraagd om het onderwijs aan hoogbegaafde
kinderen te verbeteren. Op dit moment volgen de meeste scholen binnen OPON hiervoor een cursus. Het gaat dan met
name om het beleid. Rita en Aniek zijn afgelopen dinsdag naar deze cursus geweest.
De komende periode gaan we over het aanbod aan (hoog) begaafde leerlingen op onze school in gesprek met het team.
Daarnaast zullen een aantal teamleden scholing gaan volgen. Op die manier kunnen we ons onderwijs aan (hoog)begaafde
leerlingen (nog) beter vormgeven.
Op dit moment werken we met het signalerings-instrument SIDI-PO. Met dit instrument kunnen we screenen welke leerling
in aanmerking komt voor extra uitdaging. We willen op termijn alle leerlingen op deze manier gaan screenen.
Ons aanbod voor de kinderen die meer aankunnen bestaat nu uit pluswerk binnen de methode, kinderen doen wel mee met
de instructielessen over nieuwe lesstof maar ze maken niet alle verwerking, alleen de belangrijke en moeilijkere lesstof. Ook
bieden we extra werk op het gebied van één of meer vakgebieden. Voor de kinderen die nog meer aankunnen, compacten
we stevig, bieden we structurele verrijking en werken we met Levelwerk. Dit is naast de dan compacte basislijn, een
aanvullende verrijkingslijn.
De lat ligt hoog: er valt echt iets te leren. Levelwerk biedt materiaal voor taal, lezen, rekenen en een grote variatie aan
opdrachten. Hierbij kun je denken aan techniek, creativiteit, puzzels en denkspellen. Er is aandacht voor executieve functies
en metacognitieve vaardigheden met creatieve, technische, sociale en kunstzinnige opdrachten.

